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Časopis farnos ti sv. Michala Archanjela v Závode

MATRIKA
Sviatosť krstu prijali
Olívia Drozdová
Rebeka Zoe Fazekašová
Samuel Vanek
Adam Šišulák
Klaudia Kondrová
Lukáš Michalovič

04. 05.
04. 05.
04. 05.
25. 05.
25. 05.
08. 06.

Manželstvo uzatvorili
Marek Ocharovič a Mária Hanzlíková
Lumír Matok a Martina Hrúzová
Karol Klička a Veronika Ralbovská
Andrej Palkovič a Emília Zajícová

26. 04.
17. 05.
24. 05.
31. 05.

Do večnosti sme vyprevadili
Jozef Vrablec
† 12. 04., pohreb 16. 04.
Jarmila Macháčková, rod. Kvaltínová
† 13. 04., pohreb 16. 04.
Alojz Červenka
† 02. 05., pohreb 06. 05.
Terézia Prévajová, rod. Benkovičová
† 26. 05., pohreb 30. 05.
Peter Studenič
† 20. 04., uloženie urny 07. 06.

Inšpirovali sme
farnosť
Šaštín – Stráže
Zachytili sme potešujúcu informáciu
z neďalekej farnosti Šaštín – Stráže –
inšpirovaná vydávaním nášho farského
časopisu, ktorého druhé tohtoročné vyda
nie práve držíte v rukách, začala vydávať
vlastný farský občasník Hlahol zvonov.
Jeho prvé číslo v máji prinieslo úvodník
z pera dona Jozefa Pöstényiho z miestnej
saleziánskej komunity, informáciu o po
svätení pomníčka nenarodeným deťom,
reportáž z púte zaľúbených i osláv dona
Bosca, patróna saleziánov, predstavilo
dona Emila Šafára, ktorý sa vrátil z misií
na Sibíri a ďalšie zaujímavé správy zo
života farnosti. Želáme tvorcom a redakč
nej rade veľa tvorivej invencie a pôsobe
nie Ducha Svätého na ich spoločné dielo!
Ivana

ÚVODNÍK

Stretnutia
Ako iste všetci dobre vieme, 2. júla slávi
me sviatok Navštívenia preblahoslavenej
Panny Márie a náš starý, pôvodný kosto
lík na cintoríne je zasvätený práve tejto
udalosti z jej života. Ona, krátko po Zves
tovaní, kedy sa od archanjela Gabriela
dozvedela, že aj jej príbuzná Alžbeta čaká
dieťatko, vydala sa na ďalekú cestu k nej,
aby ju navštívila a bola jej na pomoci.

osvietená Duchom Svätým. Ba rozpoznal
to i maličký Ján v matkinom živote, ktorý sa
zachvel radosťou pri zvuku Máriinho hlasu.
Obidve prorokovali a Mária vyjadrila radosť
a vďačnosť voči Bohu, ktorú prežívala
v srdci nádherným chválospevom: „Velebí
moja duša Pána...“ (Magnificat anima mea
Dominum...). (Lk 1,46b)

Aké sú naše stretnutia? Zamýšľali ste sa už
niekedy nad tým? Čo nás pohýna k tomu,
aby sme sa s niekým stretli? Je to láska,
obetavosť, ochota pomáhať? Alebo skôr
vlastný prospech? Niečo od dotyčného po
trebujeme alebo nás vedie dokonca zloba,
Niekto si môže povedať: no a čo má byť? Nič hnev, túžba po pomste či iné nekalé motívy?
Čo je obsahom našich stretnutí? Oslava
zvláštne sa nestalo. Veď aj my navštevuje
Boha, pomoc človeku, budovanie láskypl
me svojich príbuzných a známych. Aj si ob
čas pomáhame, keď treba. Áno, to všetko je ných vzťahov? Či skôr sú to len prázdne reči,
pravda. Lenže nie je návšteva ako návšteva, hlúposti, zabíjanie času či dokonca rúcanie
dobrých vzťahov a ubližovanie ohováraním,
nie je stretnutie ako stretnutie. Tu sa stretli
osočovaním, klamstvom, ba aj dvojzmysel
nielen dve ženy, príbuzné, ale stretli sa dve
nými nemravnými rečami, vtipmi?
Matky s veľkým M. Alžbeta, Matka Jána
Krstiteľa, o ktorom povedal Pán Ježiš: „Veru,
hovorím vám: „Medzi tými, čo sa narodili zo Mária i Alžbeta sa nechali viesť Svätým
ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ.“
Duchom a ovocie ich stretnutia cítime vo
(Lk 7,28) a Mária, Matka Božieho Syna Je
svojich životoch dodnes. Prosme aj my
žiša Krista, Vykupiteľa ľudského pokolenia.
každý deň o Dary Svätého Ducha, otvá
A to stretnutie nebolo len také ľudské, milé, rajme sa jeho pôsobeniu a určite i naše
plné lásky. Bolo to oveľa viac. Toto stretnutie stretnutia budú plné radosti, lásky, pomoci
bolo zrežírované Svätým Duchom. Boli ním
a ľudia na stretnutia s nami budú tiež dlho
naplnené nielen Matky, ale aj Synovia, hoci a v dobrom spomínať. Staňme sa nástroj
ešte v ich lonách.
mi v rukách Svätého Ducha a všade kam
sa cez prázdniny dostaneme a všetkým,
ktorých stretneme, zvestujme ako apoštoli
Mária išla na túto návštevu z čisto nadpri
„slávne skutky toho, ktorý nás z tmy povorodzeného podnetu, lebo len zo Zvesto
lal do svojho obdivuhodného svetla.“
vania – od anjela vedela o tehotenstve
Alžbety. Alžbeta zasa privítala Máriu slova (1Pt 2,9b) Keď nám pohľad padne na
mi: „Čím som si zaslúžila, že matka môjho náš kostol na cintoríne a zvlášť na oltárny
Pána prichádza ku mne?“ (Lk 1,43) Takis obraz v ňom, nech je nám to inšpiráciou
to jej nikto z ľudí nepovedal, že Mária čaká k práve takýmto stretnutiam.
dieťa, dokonca Božie Dieťa – že je matkou
Váš duchovný otec Peter Kudláč, farár
nášho Pána. Vedela to len zo zjavenia –
Svitanie 2/2014
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ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Nemohla som sa
dočkať stretnutia
s Pánom

farou a odtiaľ sme išli spolu s rodičmi do
kostola. Od prvej chvíle som sa nemohla
dočkať stretnutia s Pánom. Po mojom
prvom svätom prijímaní som sa veľmi
tešila a rozhodla som sa, že budem chodiť
do kostolíka aj naďalej. Na záver sme sa
všetci spolu odfotili s pánom farárom.
Kristínka, 9 rokov

Tento rok sa v našej farnosti konalo prvé
sv. prijímanie v nedeľu 1. júna.
Na slávnosť sa nás celkom pripravilo 21.
Na svoj veľký deň sme sa poctivo pripra
vovali v škole a na skúškach v kostole.
Pán farár si pred prijímaním overil naše
vedomosti v písomke. V sobotu pred pri
jímaním sme sa zúčastnili na našej prvej
spovedi a poslednej skúške a naši rodičia
zatiaľ vyzdobili kostol.
Keď nadišiel náš veľký deň, všetci sme
sa v krásnych bielych albách zoradili pred
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Sviatosť prvého svätého prijímania
1. Júna prijali:
Bachratý Šimon, Baláž Viliam, Čarnoká
Sarah, Dojčák Tomáš, Chmela Milan,
Chovan Boris, Illešová Albína, Királyová
Ivana, Kopiar Adam, Kopiarová Ema,
Kozárek Viktor, Krajčír Richard, Krajčírová
Kristína 05, Krajčírová Kristína 04, Kuzma
Nicolas, Majzún Martin, Nespala Jakub,
Ševečková Natália, Vrabček Viliam,
Vrablecová Veronika, Zaklaiová Zoja

Svitanie 2/2014

S malým bodovým rozdielom zvíťazilo prvé
družstvo, napriek tomu do dekanátneho
kola postúpili oba závodské celky. Na de
kanátnom kole sa 18. mája zo sedemnás
tich farností zúčastnilo iba šesť družstiev
Aj tento rok sa naša farnosť zapojila do sú prichádzajúcich z farností Malacky, Malé
Leváre, Studienka, Rohožník a dve zo
ťaže Biblia pre všetkých, ktorú organizuje
Závodu.
Diecézny katechetický úrad Bratislavskej
arcidiecézy. Na farskom kole sa
Na prvom mieste sa umiestnili Malačania,
27. apríla sa zúčastnili dve trojčlenné
ktorí sa stali víťazmi aj diecézneho kola.
družstva v zložení:

ZO ŽIVOTA FARNOSTI

Biblia pre všetkých

1. družstvo:
Kristína Chvátalová
Veronika Chvátalová
Martin Prévaj
2. družstvo:
Richard Hollý
Richard Rusňák
Pavol Černý
Svitanie 2/2014

My sme obsadili štvrté a šieste miesto.
Hoci sme sa neumiestnili na prvých prieč
kach a nepostúpili do diecézneho kola,
teší nás, že naša farnosť mala také hojné
zastúpenie a pri bodových rozdieloch,
ktoré neboli veľké ani v tomto kole, sme si
hanbu neurobili.
Pavol
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NAŠI FARNÍCI NA CESTÁCH

Púť do Ompitálu
Do obce Doľany – do Ompitálu tradične
putovali za starých čias aj naši predko
via. V nedeľu 1. júna sa ich nasledovníci,
súčasní závodskí farníci, vrátane detí
a dievčat v závodskom kroji, zúčastnili na
púti na sviatok sv. Leonarda. Vo farnosti
pôsobí náš bývalý farár vdp. Ján Buček.
V slávnostnom sprievode prichádzali ve
riaci do hory ku kostolíku sv. Leonarda.
Pútnička zo Závodu Mária Eglová opisuje:
„Sprievod sprevádzali muzikanti. Bolo
v ňom veľa hasičov i krojovaná mládež
zo Sološnice, ktorá každoročne putuje do
Ompitálu. Pri kostolíku bola slúžená slávnostná sv. omša za prítomnosti viacerých
kňazov a hlavného celebranta Mons. Jána
Formánka, penitenciára katedrály sv.
Martina a bývalého generálneho vikára
Bratislavskej arcidiecézy. Naši závodskí
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pútnici odchádzali obohatení o duchovné
aj osobné zážitky. S ostatnými pútnikmi
sme vytvorili spoločenstvo jednej rodiny.“
Úctu k sv. Leonardovi priniesli do Dolian
– Ompitálu nemeckí osadníci, ktorí sa tu
usídlili po tatárskych a tureckých vpádoch.
Traduje sa, že sv. Leonard vyšiel z jas
kynky v Ompitále. Je patrónom farnosti
Doľany. Atribútom tohto patróna väzňov,
rodičiek a ochrancov zvierat proti nákaze
sú zlomené putá.
Alena
Foto: archív
Závodské kroje boli ozdobou slávnosti v Doľanoch.

Svitanie 2/2014
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Po stopách Sv. Otca
Jána Pavla II.
„S pocitmi najhlbšej lásky pozdravujem
teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam
vďaky Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi
a jeho Cirkvi. Povzbudzujem ťa: nikdy
sa nehanbi za evanjelium. Chráň si ho
vo svojom srdci ako najcennejší poklad,
z ktorého môžeš čerpať svetlo a silu do
každodenného života“
Ján Pavol II., Bratislava-Petržalka,
14. septembra 2003

Totus tuus
Púť farnosti Sv. Jozefa v Kútoch a pútnikov

zo Závodu a Brodského, ktorá sa uskutoč
nilo tohto roku v máji, privítala na Jasnej
Gore v Czestochowej Čierna Madona
– Kráľovná Poľska. K nej sa od malička
utiekal aj Sv. otec Ján Pavol II., ktorému
ako 9 ročnému zomrela matka. Úplná
odovzdanosť Márii, ktorú ako biskup vy
jadril mottom Totus tuus, odhaľovala jeho
tajomstvo dívať sa na svet očami Božej
Matky. Riadil sa jej radou: „Urobte všetko,
čo Vám povie môj Syn“ (JN 2,5)
Počas celého svojho života rozdával lásku
a útechu trpiacim. Skromnosť a pokora
mu boli verné sestry až do konca pozem
ského života. Pre Jeho lásku k slovenské
mu národu sme aj my putovali s láskou po
jeho stopách a navštívili sme miesta, na
ktorých on prejavoval úctu k Bohorodičke
a oslavoval Trojjediného Boha. Boli sme
účastníkmi najsvätejšej obety na svätých
miestach v Czestochowej v kaplnke Ružen
covej Panny Márie, v krakovskej Katedrále

„Pre Jeho lásku k slovenskému národu sme aj my putovali s láskou,“ spomínajú pútnici zo Záhoria.

Svitanie 2/2014
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Wawel, kde Sv. Otec prijal kňazské svä
tenie 1. novembra 1946. Na druhý deň,
v sugestívnej atmosfére krypty sv. Leonar
da v katedrále na Waweli, celebroval pri
mičnú svätú omšu. Ďalšie naše zastavenie
bolo vo Wadowiciach v bazilike Obetovania
najsvätejšej Panny Márie.

nás pod svoj ochranným plášť. Sv. pápež
Ján Pavol II., oroduj za nás!
Mária
Foto: Miroslav Palkovič

V rodných Wadoviciach
S trpiacim Spasiteľom sme kráčali na
krížovej ceste spolu s jeho Matkou Máriou
hneď ráno v Czestochowej a rozjímali sme
o bolestiach, ktoré sme mu spôsobili aj
my svojimi hriechmi. Preto sme nemohli
nenavštíviť Lagiewniky a pozdraviť Matku
Božieho Milosrdenstva. Uctili sme si
pamiatku Sv. sestry Faustíny, prostredníc
tvom ktorej sa svet zoznámil s odkazom
Ježiša Krista o Božom Milosrdenstve. Pred
Eucharistickým Ježišom sme odprosovali
každý osobitne a ďakovali sme za všetky
dobrodenia a odovzdali sme mu všetkých,
čo sa do našich modlitieb porúčali. V Kra
kowe sme obdivovali aj iné chrámy a histo
rické miesta a po obede sme vystúpili na
posledné zastavenia Krížovej cesty v Zebr
zydowskej Kalwárii – Poľský Jeruzalem.
Posledný deň sme navštívili soľnú baňu vo
Wieliczke a zvyšok našej púte sme strávili
so Sv. otcom v jeho rodných Wadoviciach.

Trojjediný Boh v našich srdciach
Za všetky duchovné zážitky ďakujeme
nášmu Vdp. Františkovi Moškovi a pripája
me vďaky aj skupinke pútnikov zo Závodu,
vďaka ktorým sa mohla naša púť uskutoč
niť, pretože pútnikov po svätých miestach
ubúda a pre nízky počet pútnikov z našej
farnosti Kúty by sa táto naša duchovná
cesta nemohla ani uskutočniť. Nech žije
Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach
a v srdciach všetkých ľudí. Sedembolestná
Matka Božia, patrónka Slovenska, skrývaj
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ZÁVODSKÉ
BEZCHLEBA
HODY
sa uskutočnia v sobotu 28. júna.
Začnú sa o 09.00 h veľkým jarmokom
a budú pokračovať prehliadkou dycho
vých hudieb:
10.30 DH Šenkvičanka
11.30 Tanečný krúžok Závod
12.00 Svätojurská dychovka
13.00 DH Šarfianka z Blatného
14.00 DH Jedenástka z Ivanky
15.00 DH Grinavanka
16.00 DH Vištučanka
17.00 FS Závodzan
18.00 	Ľudová veselica s DH
Záhorienka
Program s veselicou, ktorý sa uskutoč
ní v parku pri hasičskej zbrojnici, pri
pravila Obec Závod, Kultúrno-športová
komisia pri OZ Závod a Malokarpatské
osvetové stredisko v Modre.
Svitanie 2/2014

PREHOVORIL K NÁM

O ochrane rodiny

Je v našom záujme chrániť rodinu ako
zväzok muža a ženy a vytvoriť tak priro
dzené prostredie pre rast aj duševný vývin
detí. Vo svojom okolí sa môžeme stretnúť
s pozitívnym aj negatívnym názorom na
túto tému. M. Dilong nám vysvetlil kultúru
smrti aj gender ideológiu z hľadiska práv
nického, ale hlavne pohľadom veriaceho
človeka.
Debatovalo sa tiež o prebiehajúcej petícií
za referendum o ochrane rodiny, ktorú
bolo možné podpísať aj priamo na mieste
konania stretnutia, v Bazilike Sedem
bolestnej Panny Márie (taktiež v našom
farskom kostole) a podporiť tak dobrú
myšlienku, smerujúcu k ochrane tradičnej
rodiny s pravými hodnotami a zdravému
vývinu a dospievaniu detí. Súčasne tak
vyjadriť nesúhlas s vyučovaním v oblasti
sexuálneho správania a eutanázie. Po cel
kom namáhavej prednáške a debate sme
mohli chváliť Boha spolu s gospelovou ka
pelou MZK Band.

Slová Martina Dilonga priblížili vážnosť tém
kultúry smrti a gender ideológie.

Marianna
Foto: Ivana

Aj v mesiaci máj sa konalo pravidelné
otvorené stretnutie spoločenstva Modlitby
za kňazov. Tento raz pozvanie prijal Martin
Dilong, ktorý nám porozprával o veľmi
aktuálnych a zaujímavých témach.
Priblížil nám vážnosť tém kultúry smrti
a gender ideológie, ktoré sú v dnešnej
dobe často spomínané. Práve gender
ideológia je obzvlášť aktuálnou témou na
Slovensku aj v zahraničí. Nesúhlas s touto
ideológiu bol vyjadrený aj na Národnom
pochode za život v Košiciach, na ktorom
sa Martin Dilong zúčastnil.
Svitanie 2/2014

9

PREHOVORIL K NÁM

...aby mali kňazi
vydrané kolená
od modlitby
Hosťom Otvoreného stretnutia spoločen
stva Modlitby za kňazov bol 11. apríla
páter Gabriel Koch, CR, z farnosti Veľké
Leváre, ktorý si pripravil prednášku na
tému: Kňaz – človek modlitby. Je jedným
z Kongregácie resurekcionistov a zastáva
aj funkciu školského kaplána v Spojenej
škole sv. Františka Assiského v Malac
kách.

Hľadal a našiel Boha
V úvode svojej prednášky priblížil pá
ter Gabriel prítomným v spoločenskej
sále kláštora históriu vzniku a poslanie
Kongregácie resurekcionistov. Zaklada
teľ Kongregácie zmŕtvychvstania nášho
Pána Ježiša Krista, resurekcionistov, Boh
dan Jaňski pochádzal z Poľska. Hľadal
a našiel Boha, načrtol idey oživenia viery
a apoštolátu ľudí žijúcich vo svete. Celé
jeho duchovné dedičstvo doplnili, prehĺbili
a usporiadali až jeho dvaja spoločníci
Peter Semenenko a Hieronym Kajsiewicz.
V apoštoláte ide resurekcionistom o prí
pravu uvedomelých, kresťanských laikov.
Ich povolaním je pomôcť ľudom uvedo
movať si individuálne zmŕtvychvstanie
a pomáhať spoločenstvu v tomto úsilí.
Od začiatku boli resurekcionisti „putu
júcim ľudom“ a svoju činnosť nechceli
obmedzovať len na jednu krajinu. Chceli
byť, podľa priania zmŕtvychvstalého Pána,
ohlasovateľmi radosti pre celý svet. Dnes
10

Gabriel Koch: „Kňazské povolanie je
ustavičná liturgia a služba ľudu.“

ma Kongregácia zmŕtvychvstania nášho
Pána Ježiša Krista 450 rehoľníkov po ce
lom svete. Na Slovensku pôsobia resurek
cionisti od roku 1992. Štyria kňazi pracujú
vo Veľkých Levároch, Malých Levároch
a Šúrovciach. Rehoľný dom majú vo Veľ
kých Levároch, patria k Poľskej provincii.
Páter Gabriel Koch, rodák zo Závodu,
absolvoval teologické štúdiá v poľskom
Krakove a kňazské povolanie vykonáva už
12 rokov.

Ustavičná liturgia a služba
Počas prednášky sme počuli od pátra Ga
briela niekoľko jednoduchých, no pritom
krásnych a hlbokých myšlienok o kňaz
skom poslaní a povolaní. Kňazi sa modlia
za celý svet a v mene ľudu. Kňazské po
volanie je ustavičná liturgia a služba ľudu.
Farár má povinnosť obetovať raz týždenne
jednu svätú omšu za farníkov. Predkladá
úmysly ľudu Pánu Bohu. Od kňaza sa oča
káva, že je učiteľom modlitby, učí veriacich
Svitanie 2/2014

adorovať, je odborníkom v duchovnom
živote a modlitbe. Nevyžaduje sa, aby bol
manažérom, ekonómom, politikom, ne
musí byť odborníkom na stavbu a opravu
kostolov a chrámov. Predovšetkým by mal
byť odborníkom v oblasti duchovného
života. „Kňaz bez modlitby je ako kadidlo
bez ohňa, ako pošva bez meča, ako vojak
bez guliek a prachu.“
Modlitba je najsilnejšou zbraňou, akú
kňaz má. Páter Gabriel si vypožičal
citát od zakladateľa rehole Hieronyma
Kajsiewicza: „Šťastný národ, ktorý má
veľa kňazov, ktorí dvíhajú ruky k nebu.“
Dvihnuté ruky privolávajú veľa požehnania
a milosti. Mladých chlapcov miništrantov
treba oslovovať a povzbudzovať ku kňaz
skému povolaniu. Kňaz by mal byť tým,
kto chlapcov - miništrantov k tejto službe
pozýva. On sám začal miništrovať až ako
ôsmak na ZŠ a vtedy sa aj začal zaobe
rať myšlienkou o povolaní kňaza. Mal
podporu u rodičov aj starenky. Kňazom je
i jeho brat. Svoje krásne myšlienky ukončil
páter Gabriel prosbou: „Aby duch modlitby
v kňazstve nevyhasol. Amen.“
Ľudka
Foto: autorka
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PREHOVORIL K NÁM

Povolávajte Boha
do akcie!
V netradičnom termíne, v sobotu 7. júna, sa
uskutočnilo otvorené stretnutie Spoločen
stva MZK v bazilike Sedembolestnej Panny
Márie v Šaštíne-Strážoch. Dôvodom presunu
tradičného termínu (druhý piatok v mesiaci)
bolo mimoriadne vyťaženie baziliky, ktorá
v roku Sedembolestnej Panny Márie zažíva
neprestajné návštevy tisícok pútnikov z celé
ho Slovenska. Hosťom otvoreného stretnutia
bol otec Marián Horváth, správca farnosti
Rybky. Otec Marián, obdarený nevšednou
charizmou a darom reči, je mnohým členom
a sympatizantom Spoločenstva MZK známy
najmä vďaka duchovným cvičeniam, ktoré
niekoľkokrát do roka organizuje v Pastorač
nom dome Lukov dvor v Nitre.

Návod na šťastný život
Témou júnového otvoreného stretnutia
bol „návod“ otca Mariána na šťastný život
nájdený v Bohu. Otec Marián svoje rozprá
vanie vhodne pripodobnil Krížovej ceste
a prezentoval celkom 15 nevyhnutných kro
kov na ceste za životným šťastím kresťana.
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Ak by sme chceli obsah jeho prednášky
zjednodušiť, dali by sa tieto body rozdeliť
na 2 základné skupiny – vzťahy a činnos
ti. Medzi kľúčové vzťahy kresťana patria
tie, voči ktorým sa vymedzuje pozitívne
(napr. vzťah k Bohu, vzťah k Panne Márii,
vzťah k Cirkvi), tak aj vzťahy vymedze
né negatívne (vzťah k hriechu). Otec
Marián prízvukoval tiež uvedomenie si
vzťahu samého k sebe, ktoré by malo
byť v prípade každého kresťana charak
terizované uvedomením si skutočnosti,
že pre nebeského Otca sme všetci bez
rozdielu milovaní, drahí a vyvolení.
Spomedzi činností zdôraznil otec Marián
najmä schopnosť odpúšťať, čo je jedna
z najťažších snáh kresťana a človeka
ako takého, nielen vo vzťahu k iným, ale
aj k sebe. Rovnako je dôležité pokúšať
sa vždy s dôverou odovzdávať svoje prob
lémy, obavy a neistoty do Božích rúk, žiť
pokorným životom so schopnosťou prijať
vlastný kríž a utrpenie, ktorému kres
ťanstvo ako jediné svetové náboženstvo
skutočne dáva zmysel.

Rozhovor s nebeským Otcom
Azda najzásadnejším faktorom na
ceste ku šťastiu je však pravidelný
a úprimný rozhovor s nebeským Otcom.
V tomto smere otec Marián zdôrazňuje
schopnosť prehovoriť k Bohu vlastný
mi slovami a myšlienkami, nielen do
nekonečna opakovať naučené modlitby
ako frázy. Podľa otca Mariána by sa mal
každý kresťan denne obracať k Bohu
ako k najlepšiemu priateľovi so svojimi
úspechmi a radosťami, ale tiež starosťa
mi a útrapami a tým ho svojou modlit
bou neustále povolávať „do akcie.“
Adam
Foto: Ivana
12

Duchovné cvičenia vnútorného
uzdravenia P. James Mariakumar
a sr. Mary Pereira
Farský kostol sv. Michala archanjela,
Závod, od 30. júna do 05. júla 2014
PROGRAM
Pondelok 1. Božie slovo 2. Boží obraz vo
mne 3. Odpustenie – cesta k Božiemu
požehnaniu 4. Volanie ku svätosti
Utorok 1. Manželstvo v Božom pláne
2. Výchova detí podľa Božieho plánu
3. Rodina 4. Vzťahy medzi deťmi a rodičmi
Streda 1. Biblické učenie o okultizme
2. New Age 3. Používanie a zneužívanie
jazyka 4. Prečo by som sa mal spovedať
Štvrtok 1. Úzkosť verzus dôvera v Boha
2. Božia vernosť 3. Zmysel utrpenia
4. Zaslúžené a nezaslúžené utrpenie
Piatok 1. Duchovný zápas I. 2. Duchovný
zápas II. 3. Rast v Kristovi 4. Život v Du
chu Svätom
Sobota 1. Sedem bolestí Panny Márie
2. Panna Mária vzor vernosti
Doobeda: •ranné chvály: 9.00 h•1. pred
náška: 9.30 – 10.15 h•Prestávka:
15 min.•2. prednáška: 10.30 – 12.00 h
Poobede: •Ruženec Božieho milosrden
stva: 15.00 h•3. prednáška 15.30 –
16.15 h•Prestávka: 15 min. •4. pred
náška: 16.45 – 17.30 h
Sv. omše budú slúžené v obvyklom čase
vo farskom kostole.
Svitanie 2/2014
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Úsmevné výroky
Holič sa pýta zákazníka:
- Vy ste už u nás niekedy boli?
- Nie, tie jazvy mám z povstania.
Otec sa pýta syna, ktorý sa práve vrátil
z maturity, ako bolo.
- Vieš, oci, celá maturita prebiehala v zbož
nej atmosfére.
- A to akože ako?
- Vieš, skúšajúci bol v čiernom, ja som bol
v čiernom.
On položil otázku, ja som sa prežehnal.
Ja som odpovedal, on sa prežehnal.

Pýta sa turista baču:
- Bača, pasú sa tie ovce, pasú?
- No, biele sa pasú.
- A čierne?
- Aj tie.
- Pane, vylezte už konečne z tej telefónnej - A doja tie ovce, doja?
- No, biele doja.
búdky!
Trčíte tam pol hodiny a ešte ste nepovedali - A čierne?
- Aj tie.
ani slovo.
- Bača a prečo tak stále oddeľujete biele
- Prepáčte! Telefonujem s manželkou.
od čiernych?
- No, lebo biele sú moje.
Viete, ako zistíte, že zomrel Pinocchio?
- A tie čierne?
Krúži nad ním ďateľ.
- Aj tie.
Na Záhorí v reštaurácii:
Žiaci mali raz suplovanú hodinu dejepisu
- Tak čo to bude?
s telocvikárom a preberali Leninove výroky.
- Prosím si jeden čaj.
Keď ich z nich na ďalšej hodine už dejepi
- Obyčajný alebo bez rumu?
sár skúšal, odpovedali:
- 5. januára Lenin povedal: učiť sa, učiť sa,
učiť sa!
Učiteľ prikývol. Trochu bol síce zaskočený
dátumom výroku, o ktorom nič nevedel,
ale nechal to tak. Keď však i ďalší žiaci
svoje odpovede začínali slovami: 5. januá
ra Lenin povedal, rozsvietilo sa mu v hlave,
odišiel za telocvikárom a vraví mu:
- Somár! V. I. neznamená 5. január, to sú
iniciály mien Vladimír Iľjič.
Pripravil: Pavol
14
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VÝPRAVA DO MINULOSTI

Kam sa stratili
hroby kňazov? III.
(Dôvetok k materiálom v predch. číslach)
V Matrike zosnulých som prehliadol a do
datočne našiel ešte jedného závodského
pána farára, ktorý u nás zomrel a bol
pochovaný.
„Dňa 9. (decembra 1754) bol veľadôstojným vice-achidiakonom pochovaný veľadôstojný pán Michal Šimonovič, 54-ročný,
ktorý od 28. roku svojho života každoročne trpel na lámku kostí (podagra) a
krátko potom ho napadla dna (chiragra)
a k tomu rok pred smrťou ho sužovali aj
iné ťažké choroby. Bol veľmi podobný
Jóbovi a Lazárovi a pre toto podobenstvo
na myseľ prichádzali slová: „Aké utrpenie,

Svitanie 2/2014

aké muky, hľa, spôsob, ako byť ušetrený
vo večnosti. Tí, ktorí ho navštívili, dívali sa
na neho s úžasom ako na zrkadlo utrpenia. Zaopatrený potrebnými sviatosťami
opustil zbožne tento svet po sedemnástich rokoch pastorácie na tomto mieste.“
(do matriky zapísal br. Valerián Schleip
per OFM, dočasný administrátor farnosti
Závod)
Môj brat Ezechiel si dal námahu a zistil
ďalší osud br. Kastoriusa (Jána) Majzúna
OFM Cap. Ako som písal v článku, ku ka
pucínom vstúpil 28. apríla 1735. Zomrel
ako bohoslovec 18. júna 1737 v srbskom
Belehrade. Kapucíni tam mali kláštor od
roku 1730 a ako kostol im slúžila bývalá
mešita. V rokoch 1737-1739 prebehla
rakúsko-turecká vojna a Turci v roku 1739
opäť získali Belehrad a tým sa skončila aj
prítomnosť kapucínov v meste.
P. Gabriel Koch, CR
Foto: archív
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HISTORICKÉ OKIENKO

Najcennejším
darom bol písací
stroj
Drahí čitatelia Svitania, redakčná rada
farského časopisu sa rozhodla sprostred
kovať vám kus závodskej histórie pomo
cou rekonštruovaných textov z pôvodnej
farskej kroniky obce Závod. Počnúc týmto
vydaním nájdete v nasledujúcich číslach
Svitania autentické a redakčne len v mi
nimálnej miere upravené úryvky z histórie
našej obce a farnosti.
V prvom z týchto prepisov by sme radi
priblížili okolnosti, za ktorých do Závodu
prišiel jeden z najdlhšie pôsobiacich
kňazov u nás, dôstojný pán Eliáš Pichňa
tak, ako ich zaznamenali naši predkovia
v rokoch 1935 a 1938. Správcom našej
farnosti bol v rokoch 1935 – 1952 a je
pravdepodobné, že niektorí z našich naj
starších rodákov si na jeho misiu v Závode
ešte živo spomínajú.

Kríza viery v Závodoch roku Pána
1935 a príchod d. p. Eliáša Pichňu
„Po smrti pána dekana nebolo kňaza,
ktorý by veriacich viedol správnou cestou.
Ľudia začali ochabovať v nábožnosti
a mnohí až tak ďaleko prišli, že nerobili
vôbec rozdielu medzi nedeľou a robotným
dňom. Obec videla kňaza iba v nedeľu
a v tých najsmutnejších prípadoch Dochádzali svätojánsky a veľkolevársky pán
farár, v letných mesiacoch tu zastupoval
d. p. Jozef Červenka, kaplán z Veľkých Levár. Tento stav nemohol dlho trvať. Stádo
16

bez pastiera by sa iste rozpŕchlo. Prozreteľnosť poslala sem dôstojného pána
Eliáša Pichňu, ako administrátora, ktorý
mal skonsolidovať nebývalé pomery náboženskej ochablosti. Pána administrátora
priviezli na ozdobenom koči zo stanice, na
konci dediny nápis: „Benedictus, qui venit
in nomine Domin“ jasne hovorí, čo celá
farnosť čaká. Ľud, orli, hasiči, marianky
a krojované družiny spred kostola, po
uvítacích prejavoch odovzdali novému
duchovnému otcovi symbolický dar, chlieb
a soľ. Potom dal duchovný otec prvé sv.
požehnanie svojim novým farníkom.“
Dôstojný pán Eliáš Pichňa bol správcom
rímskokatolíckej farnosti v Závode 3 roky,
roku 1938 bol vymenovaný za stáleho du
chovného otca v Závode. Miestna farská
kronika venuje tejto udalosti krátky zápis
z 4. 7. 1938.
„Štvrtého júla bol d. p. Eliáš Pichňa,
adminstrátor, vymenovaný do Závodu za
farára. Na počesť nového pána farára
bola pripravená slávnostná akadémia.
Účinkovali krojované skupiny detí a miestne korporácie. Slávnostným rečníkom
bol Štefan Žák, bohoslovec. Najcennejší
dar čo dostal p. farár bol písací stroj,
ktorý zakúpili miestne spolky a politické
organizácie.“
Obe citácie uvádzame v autentickej podo
be z miestnej farskej kroniky.
Adam
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MÁM NÁZOR A NEHANBÍM SA ZAŇ!
Nedávno sme v Svitaní otvorili novú rubriku. S rizikom, že vyvolá reakcie rôzneho
druhu. Materiály, ktoré v nej budeme
publikovať, môžu nadchnúť, uspokojiť,
inšpirovať, ale aj provokovať či vyvolať
vlnu nevôle. Pôjde totiž o názory. A názor
je vec čisto individuálna. Kresťania sú
často zahnaní do kúta. Médiami a názorovými prúdmi, ktoré sú agresívnejšie
v presadzovaní svojich názorov. Mať silu
ozvať sa, ísť proti prúdu nie je samozrejmosť. Treba na ňu osobnú odvahu a dary
Ducha svätého. Daj nám, Pane, silu
vystúpiť z radu!

Tá posledná je najpotrebnejšia
Bolo to 4. – 5. mája 1968 – študenti
a tisíce mladých ľudí sa zišli na Bradle pri
Košariskách. Prišli spomínať na Milana
Rastislava Štefánika. Kričali sme tieto hes
lá: „S Husákom na čele za Slovensko veselé!“ alebo „Novotnému šibenicu, Husákovi
slivovicu!“ a pridali sme aj „Česi peši do
Prahy!“ Bolo to krátke obdobie slobody až
do príchodu „osloboditeľov“ 21. augusta
toho istého roku.
Písal sa 5. júl 1985, Velehrad, výročie
sv. Cyrila a Metoda. Rečnil komunistický
minister školstva a kultúry „o Metodějovi“
a mládež skandovala: „Svatý Metoděj!“
a „Svatý Otec do Prahy!“ V tom čase to
bola nevídaná odvaha.

Život pozemský
a život večný
Generál bez vojska
Na jeseň roku 1986 sa istý komunistický
pohlavár vysmieval kardinálovi Františkovi
Tomáškovi na Pražskom hrade: „Čo vy
vlastne chcete? Koho vy zastupujete? Kde
sú tí vaši veriaci katolíci? Vy ste generál
bez vojska!“ Vtedy spísali katolícki biskupi
a laici 30 požiadaviek cirkvi voči komunis
tickému štátu. Mladí ľudia a ďalší dob
rovoľníci zbierali podpisy pod túto výzvu.
Obsadiť biskupské sídla, slobodu slova,
náboženstvo do škôl, prístup veriacich do
rozhlasu a televízie a podobne.

Sviečková manifestácia a Pochod
za život
25. marec 1987, zhromaždenie veriacich
na Hviezdoslavovom námestí v Bratisla
ve – takzvaná Sviečková manifestácia.
Predzvesť pádu komunizmu. A napokon
22. september 2013, Košice, celonárodný
Pochod za život. V uliciach východosloven
skej metropoly sa tlačia desaťtisíce ľudí.
Na všetkých uvedených udalostiach som
sa zúčastnila. A mám pocit, že najpotreb
nejšia aktivita je tá posledná. Pochod
za život. Veď väčší Boží dar ako je ŽIVOT
človek nemá. Život pozemský a život
večný. Sú vo svete sily, ktoré chcú byť ako
Boh. Chcú „spotvoriť“ kolísku života –
rodinu. Dávajme pozor, majme oči a srdcia
otvorené.
Zlatica
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NAŠE ZAMYSLENIE

Rok
Sedembolestnej
Panny Márie

našu Patrónku a vyprosili pomoc v boles
tiach a utrpeniach každodenného života.
Panna Mária veľa trpela, vie, čo je bolesť,
a preto rada pomáha trpiacim.

... čaká ho iná cesta

Prvá bolesť – Simoenovo proroctvo
sa napĺňalo každý deň v jej živote. Jej
krížová cesta sa začala už po narodení
Ježiša. Pre Božieho Syna nebolo mies
Rok 2014, v ktorom slávime 450. výročie
ta v ľudskom príbytku a preto musel
od prvého zázraku na príhovor Panny
prísť na svet v maštali. Keď ho niesli
Márie v Šaštíne a 50. výročie potvrdenia
Sedembolestnej Panny Márie za Patrónku Panna Mária a sv. Jozef na 40. deň po
Slovenska, je osobitne venovaný patrónke narodení do chrámu, stretli tam starca
Simeona, ktorému Duch Svätý vyjavil,
Slovenska Sedembolestnej Panne Márii.
V predchádzajúcom čísle sme priniesli zá že nezomrie skôr, kým neuvidí Mesiáša.
kladné informácie o jubilejnom roku, jeho Šťastný Simeon berie na ruky Božieho
logo i možnosti a miesta získania úplných Syna a prorokuje: „On je ustanovený na
pád a na povstanie mnohých v Izraeli
odpustkov. Počnúc týmto číslom budeme
prinášať zamyslenia na tému jednotlivých a na znamenie, ktorému budú odporovať
a tvoju vlastnú dušu prenikne meč, aby
bolestí našej patrónky.
vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc“
(Lk 2,34-35). Každá matka si úprimne
Povedala svoje „Fiat“
želá, aby jej bábätko malo krásny a šťast
Panna Mária. V kresťanskom svete niet
ný život. Panna Mária tiež chcela pre svoj
človeka, ktorý by ju nepoznal. Každý sa
k nej utieka vo chvíľach radosti aj starosti, ho Syna len to najlepšie, ale vedela, že jej
Syna čaká iná cesta. On je ustanovený na
každý verí v jej mocný príhovor u Ježiša,
pád pyšných, mocných a bohatých a na
každý dúfa v jej pomoc. A ona sa nao
povstanie ponížených, hladných a slúžia
zaj prihovára, utešuje, pomáha, chráni.
cich. Mária s bolesťou v duši pozerala,
Jednoduchá, skromná dievčina s veľkou
vierou v srdci pred mnohými rokmi oddane ako sa izraelský národ delí na zástancov
a protivníkov jej Syna. Každú matku bolí
povedala Bohu svoje „Fiat“. Stala sa tak
Matkou Božieho Syna a najvýznamnejšou rozdelenie rodiny.
ženou v našich dejinách. Bola najlepšou
učeníčkou svojho Syna: „Kto chce ísť za
Trochu človečiny
mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj Aj v našom živote nájdeme spoločné
kríž a nasleduje ma.“
paralely s Máriinou bolesťou. Hneď, ako
sa rodičia dozvedia tú radostnú novinu, že
Na Slovensku dlhé roky požíva Sedem
im Pán požehnal dieťatko, nastupujú prvé
bolestná Panna Mária veľkú úctu. Všetky
obavy – bude zdravé? Všetky modlitby na
svoje bolesti prežívala v tichosti, bez
stávajúcich rodičov aj celej rodiny smerujú
reptania, odovzdaná do Božej vôle. Veriaci k tejto prosbe. V tom okamihu nezáleží
putujú do šaštínskej baziliky, aby si uctili
nikomu až tak veľmi na pohlaví dieťatka –
18
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Pieta, ako ju poznáme zo šaštínskej baziliky.

najdôležitejšie je, aby bolo zdravé. Stávajú
sa však aj také prípady, že vyšetrenie ešte
počas tehotenstva ukáže závažné ocho
renie dieťatka. To býva nepredstaviteľná
bolesť v srdci každého rodiča. Počiatočné
zúfalstvo, strach a plač postupne vystrie
da nádej, že s Božou pomocou to pôjde
ľahšie. Po narodení rodičia prinášajú dieťa
na krst do chrámu s odhodlaním vychovať
z neho dobrého kresťana. Zvládnuť všetky
nástrahy dnešného moderného konzum
ného života a vštepiť dieťaťu do srdca
kresťanské hodnoty a trochu „človečiny “
Svitanie 2/2014

nie je v dnešnej dobe jednoduché. Často
to chce veľa odriekania a pevnú vieru.

Choď do izraelskej krajiny
Druhá bolesť – útek do Egypta. Po odcho
de troch mudrcov sa Jozefovi v noci prisnil
sen, v ktorom mu anjel povedal: „Vstaň,
vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi
do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám
vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa,
aby ho zmárnil“ (Mt 2,13). Jozef poslú
chol a spolu s ním i Panna Mária. Bolo
potrebné čo najskôr uchrániť maličkého
19

Ježiša pred Herodesovým besnením. Ten
dal zo strachu, aby neprišiel o svoj trón,
vyvraždiť v Betleheme všetkých chlapcov
do dvoch rokov. Cesta cez rozpálenú púšť
s malým dieťatkom nebola jednoduchá.
Mária s pokorou prijíma celú situáciu, hoci
jej materinské srdce je plné bolesti a obáv
o maličkého Syna. Po príchode do Egypta
ich čakajú ďalšie starosti. Svätá rodina je
síce v bezpečí, ale sú tu cudzinci. Nemajú
sa ku komu obrátiť o pomoc. Musia riešiť
otázky každodenného života, nájsť si
strechu nad hlavou, zamestnanie... V pote
tváre tvrdo pracovať, aby prežili. Po Hero
desovej smrti sa Jozefovi v Egypte znovu
vo sne zjavil anjel a povedal mu: „Vstaň,
vezmi so sebou dieťa i jeho matku a choď
do izraelskej krajiny. Tí, čo striehli na život
dieťaťa, pomreli“ (Mt 2,20). Jozef poslú
chol. Vstal, vzal matku aj dieťa a vrátili sa
do izraelskej krajiny. Usadili sa v Galilej
skom kraji, v meste Nazaret.

Dejiny plné útekov
Po celé stáročia odchádzali Slováci za
prácou do cudziny. V mnohých prípadoch
išlo tiež o záchranu holého ľudského živo
ta, o snahu prežiť. S ľútosťou si musíme
priznať, že koleso dejín sa krúti so želez
nou pravidelnosťou a vysťahovalectvo za
prácou je opäť na programe dňa. Nenájde
me snáď už na Slovensku rodinu, ktorej
by sa to nedotklo. Život v cudzine je tvrdý
chlebíček. Vždy tam budete len cudzinec,
vždy budete až ďalší v poradí. S pár centa
mi vo vrecku hľadať ubytovanie a prácu je
niekedy nadľudské úsilie. Keď sa na vás
usmeje šťastie a zamestnáte sa, dajú vám
len minimálnu mzdu. Rodina, priatelia všetci zostali doma a môžu vás podporiť
jedine telefonicky. Vtedy človeka zachráni
jedine viera. Keď sa bieda stáva bied
nejšou a človeka ťaží samota, utieka sa
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k Bohu. Vtedy by sme chceli zázraky, aby
sme ľahšie uverili. Ježiš však najprv žiada
vieru, aby mohol urobiť zázrak. Možno ten
zázrak nebude podľa našich predstáv, ale
určite pomôže našej nesmrteľnej duši. To
nám prinesie čistý život a pokoj v duši.
Máriina viera bola neoblomná, úplne celá
sa oddala do vôle Boha a preto prežívala
všetky svoje bolesti s pokorou a pokojne.
My si často ťažkáme pri kadejakej malič
kosti. V zúfalstve strácame nádej a márne
hľadáme východisko. Skúsme aj my podľa
vzoru Panny Márie odovzdať svoje životy
do Božích rúk a naša cesta životom bude
ľahšia a čistá.
Anička
Foto: Ivana

NEZABUDNIME
Základným cieľom mariánskeho roka je
primknúť sa bližšie k Ježišovi s Pannou
Máriou a podľa jej vzoru. Vrcholom roka
bude zasväcujúce zverenie sa pod ochra
nu Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
na jej sviatok 15. septembra 2014.

Svitanie 2/2014

Stasi a John Eldredge v knihe Láska
a vojna píšu, že manželstvo je v istom
zmysle Božie kráľovstvo. Na prvý pohľad
sa nám to asi príliš nezdá. To manželstvo,
ktoré ja žijem, že je Božím kráľovstvom?
Ale vráťme sa na začiatok, k Božiemu
zámeru s človekom. Boh žije v spolo
„Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo)
znamenité a dostal milostný dar od Pána.“ čenstve, v trojici. Božie spoločenstvo je
tajomné, intímne. A takúto krásnu inti
Prís 18,22
mitu dáva Boh manželstvu. Muž a žena
sú si sebe navzájom darom, v intimite
„I dom, i majetok sa dedia po predkoch,
rozumná žena je však od Pána“ Prís 19,14 sú jedným telom a i tu je skrytá krása
Až pri písaní tohto článku som si uvedomil, Božieho kráľovstva. Potom Boh poslal
že Sväté písmo sa začína a končí tým istým, svojho Syna pre svoju nevestu, Cirkev.
a to manželstvom. Už v prvej kapitole knihy A tak ako Kristus miluje svoju Cirkev, tak
je láska podstatou manželstva. Láska je
Genezis čítame, že: „A stvoril Boh človeka
základom nielen manželstva, ale i Božie
na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril,
ho kráľovstva. Ak je v manželstve láska,
muža a ženu ich stvoril“ A nasleduje: „Boh
ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množ- nikdy sa nerozpadne. Ale tak ako nemôže
existovať Božie kráľovstvo bez lásky,
te sa a naplňte zem“. Takto Boh stvoril
manželstvo. No a na konci v Knihe zjavenia nevydrží bez nej ani manželstvo. Sila aj
krehkosť manželstva je práve v láske.
máme nádherný obraz pozvania na Ba
Prijatie Božieho požehnania dokáže vytvo
ránkovu svadbu „Radujme sa a plesajme,
vzdávajme mu slávu, lebo nadišla Baránko- riť z krehkého manželstva pevnosť, ktorá
všetko znáša a vydrží.
va svadba a jeho nevesta sa pripravila“.

TÉMA DŇA

Manželstvo

Fíha, manželstvo musí mať skutočne veľký
význam, ak s ním Boh začína a končí svoje
Slovo. A môžeme pokračovať. Určite viete,
kde Ježiš po prvýkrát verejne vystúpil... No
na svadbe. Prečo dal Boh vo svojom pláne
s ľudstvom takú dôležitú úlohu manželstvu?
Neviem, ale podľa mňa dal nám ľuďom to
najlepšie, čo mohol. Veď počúvajme jeho
slová z knihy Genezis: „Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu
bude podobná.“ A stvoril ženu z Adamovej
kosti a teda sú z jedného tela. „Preto muž
opustí svojho otca i svoju matku a prilipne
k svojej manželke a budú jedným telom“.
Jednoducho sa potrebujeme. Potrebujeme
pomoc na ceste. A tou pomocou a darom
od Boha je náš manžel, naša manželka.
Svitanie 2/2014

Ak chceme obstáť, musíme stále bojovať.
Denne musíme bojovať o naše manželstvo
a zároveň o Božie kráľovstvo. Vieme, ako
ťažko sa naprávajú naše zlé rozhodnutia.
Tento rok je to presne 20 rokov, čo som
mojej manželke povedal, že si ju beriem
za manželku a dal som jej sľub. Ďakujem
Bohu za moju manželku, lebo je to pre
mňa ten najväčší dar, aký som tu na zemi
dostal. Nech mne a nám všetkým náš
dobrý Boh pomôže vydržať v láske až do
konca, aby sme mohli prísť na Baránkovu
hostinu. Pozvaní sú všetci.
„A Duch i nevesta volajú: „Príď!“ Aj ten,
čo počúva, nech volá: „Príď!“ Zjv 22,17
Richard
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Rita ako poslušná dcéra sa podriadila
rozhodnutiu svojich rodičov, ktorí chceli,
aby sa vydala napriek tomu, že im pred
tým povedala o svojej túžbe. Za manžela
jej otec vybral Pavla Ferdinanda Mancini
ho. Pavol bol na rozdiel od Rity impul
zívnej a prudkej povahy. Rita používala
najlepší prostriedok v ich spoločnom
živote: nežnosť, chápavé ticho a ochotnú
službu. Znášala z lásky k Bohu nedo
statky svojho manžela. Bola poslušná.
Svätá Rita je známa a uctievaná talianska Na jeho hrubé správanie odpovedala
tichosťou, láskavosťou a modlitbami. Tak
svätica. Narodila sa v roku 1381 v Roc
bol denne zvádzaný medzi nimi ustavičný
caporene (približne 5 km od Cascie). Jej
meno je vlastne skrátené z mena Marghe zápas medzi hnevom a tichosťou, medzi
rita, Margaréta. Bola jedinou dcérou Antó násilím a láskou, medzi neprávosťou
nia Lottiho a Amati Ferriovej. Rodičia prijali a znášanlivosťou. Napokon jej poníženosť
dieťa ako Boží dar a tak ho aj vychovávali. a dobrota zvíťazila.
Čoskoro zbadali, že Ritu netreba ponúkať
do nábožnosti. So súhlasom rodičov si uro Muž sa veľmi zmenil na jej radosť a na
bila v izbe oltárik a pri ňom sa sústredene počudovanie celej dediny. Rite a Pav
lovi sa narodili dvaja synovia. Volali sa
modlievala. Keď dorastala, dozrelo v nej
Ján Jakub Anton a Pavol Mária. Matka
rehoľné povolanie.
im dala najlepšiu možnú výchovu. V tej
dobe sa začali všetci trochu vznešenej
ší muži deliť medzi dve znepriatelené
strany: guelfov a gibelínov a vzájomne
sa zrádzali a zabíjali. Jedného dňa bol
z krvnej pomsty zabitý aj Pavol Ferdi
nand Manciny. Rita sa dokázala zacho
vať odvážne podľa evanjelia a úplne
odpustila všetkým tým, čo jej spôsobili
takú bolesť. Skryla Pavlovu zakrvavenú
košeľu, aby sa synovia nedozvedeli,
akým spôsobom otec zomrel. Dozvedeli
sa to až asi v pätnástich rokoch a ovplyv
není prostredím a rodinou uvažovali o vy
konaní krvnej pomsty. Rita sa bála o ich
životy a o to, aby na seba neuvalili ťažký
hriech vraždy. Preto žiadala od Pána
radšej ich smrť, než aby sa poškvrnili
krvou. Obaja boli zasiahnutí epidémiou
a zomreli v mladom veku.

ZO ŽIVOTA SVäTÝCH

Svätá Rita,
patrónka
v beznádejných
situáciách
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V nasledujúcich rokoch sa zmierila
s rodinou vrahov svojho manžela a po
tom mohla konečne uskutočniť dávnu
túžbu a vstúpiť do augustiniánskeho
kláštora sv. Márie Magdalény v Cascii,
kde žila 40 rokov. Rita si vyslúžila obdiv
spolusestier dokonalosťou v zachovávaní
rehoľných predpisov, najmä bezvýhrad
nou poslušnosťou a hrdinskými skutkami
pokánia. Spávala na podlahe. Často
rozjímala o Kristovom utrpení a prosila,
aby aj ona mohla niečo z neho pocítiť. Táto
prosba sa jej splnila. Keď sa jedného dňa
vrúcne modlila pred Ukrižovaným, pocítila,
ako sa jeden tŕň z jeho koruny zaryl do jej
čela. Odvtedy jej ostala na čele hlboká
rana, ktorá bolela, hnisala a páchla. Preto
bola oddelená od sestier. Výnimkou bola
jedna púť do Ríma, keď sa jej rana (na
jej prosbu) prechodne zacelila. Posledné
štyri roky života bola pripútaná na lôžko,
vyčerpaná prácou a chorobou. Nakoniec
žila len z eucharistie.
Svätá Rita zomrela na tuberkulózu vo
svojej kláštornej cele. Jej telo, ktoré
bolo ku koncu života pokryté vredmi,
sa zázračne premenilo, rany sa zacelili
a miestnosť bola plná príjemnej vône.
Jej duša vystúpila do neba 22. mája
1457. Pápež Lev XIII ju 24. marca 1900
vyhlásil za svätú. Ritu nikdy nepochovali.
Jej telo nejavilo známky rozkladu a do
dnes je vystavené v sklenenej schránke
v Cascii. Svätá Rita je patrónkou v bez
nádejných situáciách a ťažkých skúš
kach, rodičovstva, zúfalých a neplodných
žien, vzýva sa pri manželských prob
lémoch. Atribúty sv. Rity sú tŕň v čele
alebo tŕňová koruna, kríž.

LISTY OD TOMÁŠA

Čo som kúpil
za vaše milodary
Srdečne pozdravujem z mestečka Muhoro
ny v Keni. Je to riadne rozťahané mestečko
s rozsiahlymi poľami cukrovej trstiny s poč
tom obyvateľov okolo 15 tis. Je len pár
km vzdialené od najväčšieho jazera Afriky
Viktória. Keňa je rozdelená do niekoľkých
provincií, tá moja sa volá Nyanza. Je tu
najvyšší počet nakazených vírusom HIV
z celej Kene. Takmer 450 tisíc ľudí (20 %
populácie) nosí v sebe tento smrteľný
vírus. Pre porovnanie: na Slovensku žije
okolo 400 ľudí s vírusom HIV, v celej Keni
je to až 1,5 – 2 milióny. Dôvod je prostý –
rozšírená promiskuita.

HIV v pôrodnici
Pracujem na projekte pre podvýživené
deti mladšie ako 5 rokov. Spolupracujeme
s írskymi sestrami, ktoré tu prevádzkujú
nemocnicu sv. Vincenta. V nej máme
svoj office, v areáli nemocnice aj bývam.
Program je určený pre 30 detí, momen
Takto to vyzerá v Bosco Boys pri večernej
modlitbe.

Pavol
zdroj: internet
Svitanie 2/2014
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tálne máme plno. Dieťa sa do programu
dostane, ak spĺňa podmienky: musí byť
v indexe -2. Skontroluje sa váha, výška
a vyráta sa index: od M, teda medium až
po -4. Dieťa v indexe -4 môže kedykoľ
vek zomrieť. V programe nám zomreli už
4 deti. Mali 1,5 roka a vážili asi 5,5 kg. Aj
deti bývajú často nakazené vírusom HIV
a ak sa im k tomu pridá TBC a neužívajú
lieky, zomrú. Detí s vírusom HIV mi je
najviac ľúto. K chorobe prišli nevinne, na
rozdiel od ich rodičov. Je tu veľa sirôt. Ak je
nakazená žena tehotná, je šanca, že dieťa
bude zdravé. Matka sa však musí správať
zodpovedne a nenakaziť dieťa: chodiť na
kontroly a užívať lieky. Pri pôrode sa musí
dávať pozor pri strihaní pupočnej šnúry.

Sedia aj v spovednici

Máme 3 záchytné miesta, kde každý
týždeň kontrolujeme hmotnosť detí. Stravu
dostávajú podľa veku. Od 0 po 6 mesiacov
sunar, od 6 do 12 mesiacov mlieko a od
12 a vyššie je to poridge – pomletá kuku
rica, sója a čo ja viem, čo všetko. Všade tu
jazdíme na motorke. Cesty sú tu v dezolát
nom stave, doslova a do písmena.

Volajú ma Muzungu
Ľudia, ktorí ma nepoznajú, ma volajú
Muzungu, čo znamená beloch. Niekedy
mi s tým už lezú na nervy, keď aj dospelí
ľudia na ulici kričia: muzungu! Okolie
Muhoroni je pekná zelená hornatá krajina,
ale toto mesto je neuveriteľne špinavé.
V celom meste nie je jediný kôš. Všetko sa
páli na ulici. Pitná voda je problémom. Ja
pijem celý čas len vodu dažďovú, prevá
ram ju. Voda z miestnej rieky slúži aj ako
kúpeľňa pre celé mesto. Mnohí nevedia
plávať a tak sa tu za posledné dva týždne
utopili už dvaja ľudia.

Ak by sme chceli hovoriť o viere, tak
takmer všetci sú tu kresťania. Kostol tu
v nedeľu praská vo švíkoch. Ľudia sedia aj
v spovednici. Je tu veľmi veľa protestant
ských cirkví: advetisti, baptisti, pentagona,
anglikáni. Žije tu aj početná komunita
Tomas - brother
moslimov. Vždy o piatej ráno či večer sa
Každé ráno vstávam o šiestej. Idem
ozývajú moslimské modlitby z mešity.
na omšu v angličtine, v nedeľu sa slúži
Toto dieťatko z projektu, na ktorom pracujú mladí
misionári zo Slovenska, nemalo toľko šťastia ako
iné. „Už nie je medzi nami...“, smutne hovorí
T. Rusňák.
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Takto vyzeral príbytok jednej z rodín, kým sa
jej Tomáš nepostaral o nový. Prispeli k tomu aj
peniažky od nás, závodských farníkov.
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v jazyku kisvahili. Po omši sa najem a ak
je z čoho, spravím si aj nejaký rýchly
obed. Potom idem do nemocnice, kam
už mamičky prichádzajú s deťmi. Medzi
14. A 16. hodinou sme ukrytí v domoch,
lebo vonku sú 38° C horúčavy. Potom
idem s deťmi na ihrisko. Vo vaku nesiem
volejbalovú a futbalovú loptu, švihadlá
a volejbalovú sieť. A samozrejme cukrí
ky. Dav detí kričí: Tomas, Tomas alebo
brother, brother! No je to lepšie, ako keď
na vás kričia muzungu. Na ihrisku som
každý deň až do tmy. Deň sa tu začína
a končí vždy rovnako: o pol siedmej ráno
sa brieždi, o pol siedmej večer sa stmieva.
Ak je čo, navečeriam sa a pomodlím sa
ruženec. Poumývam sa v studenej vode
vonku na dvore a zaľahnem. Polovica
obyvateľstva vôbec nemá elektrinu. Mäso
vypadlo z jedálnička.

Ceny na hlavu
Ak by ste si chceli kúpiť jedno kurča, tak
tu si zaň pekne zaplatíte. Stojí 750 KHS,
čo je viac ako 7 eur. Ceny sú postavené
na hlavu, ak porovnám, koľko tu ľudia
zarobia: 1 kg cukru 1,10 eur, 0,5 l mlieka
40 centov, 1 l oleja 1,90 eur. Ľudia za
deň práce na poli alebo sekaním cukrovej
trstiny dostanú 150-250 KHS, čo je 1,30

– 2,70 eur. Benzín tu je síce lacný, stojí
90 centov za liter, ale ľudí, ktorí majú auto,
by ste narátali na prstoch. Niekedy sa nám
zdá, že na Slovensku máme všetko naj
horšie, ale verte tomu, že patríme k tým
najbohatším 20 % krajín na svete.

Plechový dom pre rodinu
Týmto sa chcem aj poďakovať všetkým
ľudom, ktorí ma podporili a podporujú
finančne aj duchovne. Zo sumy, ktorú som
od vás dostal – viac ako 850 eur – som
nakúpil volejbalovú sieť a urobil volejba
lové ihrisko, futbalové lopty a dresy pre
miestny tím, zaplatil školné pre niektoré
deti, nakúpil im školské pomôcky, šaty,
jedlo, cukríky. Z týchto peňazí som dal po
staviť aj veľmi jednoduchý plechový dom
pre jednu extrémne chudobnú rodinu. Keď
som videl, ako tí mladí ľudia s tromi deťmi,
no ale teraz už len s dvomi, žijú, rozhodol
som sa pomôcť im. Mesačný príjem tejto
4-člennej rodiny je 30 eur. Rodín s takým
to príjmom tu je veľmi veľa. Takže verím,
že sa nebude nikto hnevať, že ste aj takto
podporili ľudí v Keni. Všetkým vám za to
Pán Boh zaplať.
Tomáš
Foto: archív T. R.

Tomáš Rusňák zo Závodu so „svojimi“ deťmi v horskej dedinke Konak.

